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 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2013مارس  1 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

في مدرسة ريو سيكو ) في القاعة المتعددة األهداف(   

حاً صبا 10:30إلى الساعة  9:00من الساعة   
  

   
تماعالدعوة النعقاد االج .1  
قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية، الحاضرين الفتتاح الجلسة و  تقييم، منسق البونر مونتلر دعا السيد 

سبب بهو ف ،ثم شرح السيد بونر سبب اختيار مكان االجتماع الجديدصباحا.  :139الساعة  عند
اء االجتماع سبق وتم إلغالحساسية التي يعاني منها عند وجوده في المركز السابق، ومن أجل هذا 

يناير، حيث طلب األطباء من السيد مونتلر عدم العودة إلى مركز  18الذي كان يجب أن ينعقد في 
مديرية التربية. ثم قدم السيد بونر مونتلر الرئيستين المتعاونتين في لجنة "ديالك" للتعرف عليهما.  

  
قراءة محضر وقائع االجتماع السابق والموافقة عليه – 2  

 المواضيع المدرجة وبعد استعراض .2012رنوفمب 2 محضر وقائع جلسة  بونرلسيد ا استعرض
حاجة إلجراء أي تعديل على وقائع الجلسة السابقة. فقد تمت الموافقة على  ةليس هنالك أي هلوحظ أن

  المحضر كما هو. 
 

الترحيب بالمشرف العام  -3  
ك بسبب انشغالها في اجتماع آخر في اعتذرت د. كاتي بيرس عن عدم حضورها إلى االجتماع وذل

 وسط المدينة ، وكان قد حدد موعده مسبقاً.
 

جدول األعمالاالقتراح بتغيير  -3  
على جدول البديلة المتحان متعلمي اللغة اإلنجليزية لتقييم التطوراألداة  بند إضافة بونرطلب السيد 

ت على الموافقة السيدة إيفا كونزالس.وأثن عليه، . اقترحت السيدة إيزابل كويفاس الموافقةاألعمال  
 

منحة الوقاية من المخدرات - منسقة التعاون –السيدة مريدث ريفل  -4  
التي  ،سنوات 5منحة مدتها مؤسسة الحلول لمنطقة سانتي عن مريدث ريفل من  السيدة تحدثت

لحد من لحاولة أنها ممخدرات والكحول في مجتمع سانتي. التأثيرات من المها لتقليل ايمكن استخد
منطقة . ستمكن المنحة لهرويينوا ،العقاقير الطبيةووالماريجوانا،  ،والكحول ،الوصول إلى التبغ

وجه للت اللغة الثنائي الناسهو أن يتم توظيف بعض  .  األمللتثقيف المجتمعلتوظيف سماسرة  سانتي
اآلخرين. سيساعد ولياء األمورأ مساعدة هوأيضاً  لهدفاو.  الثنائي اللغةآباء وأمهات الطلبة إلى 

الشباب استخدام أدوات فعالة للحد من سيقدم لهم ، كما أطفالهم لتواصل معأولياء األمور ل البرنامج
بشأن الشباب والمخدرات.  تطلب من خاللها إبداء الرأيدراسة  السيدة ريفيلثم وزعت المخدرات.   

 
 
 
 



يلدت" االطالع على نتائج امتحان "س –بونر مونتلر  -5  
اللغة  السنوية لمتعلمي ختباراتالوهي ا "سيلدت" موضوع امتحناتمونتلر بونر السيد ناقش 

أهداف التقدم والتطورالمطلوبة من متعلمي اللغة قد حققت مدارس منطقة سانتي ف. اإلنجليزية
الموارد على اللجنة  بونرالسيد  طلعوأاإلنجليزية كما حققت أهداف اتقان اللغة في امتحان "سيلدت". 

أظهر التقارير للفترة  كماسانتي. لمدارس منطقة  اإللكتروني موقعالسيلدت على الخاصة  بامتحان 
إلى  أو مبكرال تقدمالى مستوى ال مدارس سانتي طالبمن % 52 وصلحيث  2011-2012

.2013-2012ال تتوفر حتى اآلن النتائج الرسمية للفترة  .مستوى التقدم  
 

ار" للصف الرابع والصف السابعامتحانات "ست -6  
 5سوف تجرى امتحانات "سي إس تي" لجزء الكتابة للصف الرابع والصف السابع يوم الثالثاء في 

على  بونرالسيد  . وشددلربيعامتحانات "سي إس تي" لفصل اجزءا من درجة مارس. وسوف تكون 
سيتم اختبار جميع  .يوم االمتحان وجبة إفطار صحيةتناول على و ،النوم الجيد ليلة االمتحانأهمية 

  .يمكن ترجمة األسئلةيمكن ترجمة التوجيهات، لكن ال وفي اللغة اإلنجليزية.  طالب المدارس
  

شروط ومعايير إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية  -7  
  عادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية.إل سياسات المجلسمونتلر  شرح السيد بونر  

  هي كاآلتي: الخطوات  -       
امتحان "سيلدت"نتائج تقييم  ( 1   
طاقم العملمع تعاون ال ( 2   
أولياء األمور رأي ( 3   
في امتحانات "سي إس تي"داء األ معمقارنة ال ( 4   
  تقييم نتائج امتحانات مديرية مدارس منطقة سانتي ( 5 
 مراسم سوف تحصلودة التصنيف. إعا فيه حدثتيمكن أن  األدنى الذيهو الصف  الثالث الصف 

إلى الساعة  6:00ن الساعة "ريو سيكو" م مدرسة في 2013مارس  21فيإعادة التصنيف  حفل
طالباً ! 97سيتم تكريم علماً أنه مساًء،  7:00  

 
الخطة الرئيسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية -8  

دارس الخطة الرئيسية لم ثلتحدي تطوع ر قدفاركواالسيدة دونا أن  ةاللجنالسيد بونر مونتلر  أبلغ
أعضاء بعض المعلومات مثل المعلومات عن  الخطة شملسوف ت.  شكلهاتحسين لسانتي  نطقةم

خطة اإللتحاق لآلباء واألمهات، و ورسائل اإلعالم والتبليغ الموجهةمجلس اإلدارة، البرامج، 
اللجنة قبل عرضها على إلخ.  ستعرض أية تغييرات إلى بالمستوى المطلوب )كاتش أب بالن(، 

  .المجلس
   
طلبت السيدة إلفيا ماريسكال من الحاضرين في اجتماع لجنة "ديالك" : اسئلة ومواضيع اهتمام -9

 أن يعلموها بأية أفكار تتعلق باختيار المحاورين وبالمعلومات التي يرغبون الحصول عليها منهم. 
نية المتنوعة ألولياء األمور في نهاية االجتماع.قدمت الفيا ماريسكال الكتب المجاكتب مجانية: -10  

  
في  ،3201أبريل  19االجتماع المقبل في موعد تحديد  تم :للجنة "ديالك" االجتماع المقبل .11

اً. صباح 10:30إلى الساعة  9:00 الساعة منمدرسة "ريو سيكو"، في القاعة المتعددة األهداف،   

من قبل السيد مونتلر. صباحاً  10:32مياً عند الساعة تم فض االجتماع رسفض االجتماع:  -12  


